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Brasília, 24 de Setembro de 2020 

 

Senhor Presidente da República,  

1.                Submeto à sua apreciação proposta de Medida Provisória que aumenta 

temporariamente, até 31 de dezembro de 2020, a margem do crédito consignado dos titulares de 

benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social. 

2.                A ampliação da margem de crédito consignado dos atuais 35% para 40%, sendo 35% 

para o empréstimo consignado e 5% para o cartão de crédito, é mais uma medida excepcional de 

proteção social a ser implantada durante o período de enfrentamento do estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei 

nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

3.                Essa proposta acompanha recomendação aprovada pelo Conselho Nacional de 

Previdência Social - CNPS, por meio da Resolução nº 1.341, de 27 de agosto de 2020, e vem se 

somar a outras medidas de enfrentamento já adotadas, a exemplo da Resolução nº 1.338, de 17 de 

março de 2020, que recomendou ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a redução da taxa 

máxima de juros para 1,8% ao mês, nas operações de empréstimo consignado em benefício 

previdenciário, e para 2,7% ao mês, nas operações realizadas por meio de cartão de crédito, bem 

como a ampliação do prazo máximo de pagamento nessas operações para 84 parcelas. 

4.                Dessa forma, entre as opções existentes no mercado, o crédito consignado apresenta 

algumas das menores taxas de juros, tendo em vista a sua baixa probabilidade de inadimplência, 

conforme gráfico comparativo de taxas elaborado pelo Banco Central: 

 

5.                Assim, um aumento moderado e temporário do limite do crédito consignado representa 

opção mais vantajosa para lidar com a contração no mercado de crédito por ser a que representa 

menores riscos para as instituições financeiras e a que menos onera os beneficiários do Regime 

Geral de Previdência Social - RGPS. 

6.                Ressalta-se ainda que grande parte desses beneficiários são pessoas que, em razão da 

crise econômica que atingiu as famílias brasileiras nesse período de pandemia, tiveram reforçada 

sua condição de arrimo de família e possuem, muitas vezes, o benefício previdenciário como única 



fonte de renda para o enfrentamento da crise que o país atravessa. 

7.                São essas, Senhor Presidente, as razões de mérito, relevância e urgência que justificam 

o encaminhamento da proposta de medida provisória que ora submeto a sua apreciação. 

 

Respeitosamente, 

PAULO ROBERTO NUNES GUEDES  


